
Smart fläktlös hybridlösning

Med Jifon AirGoTM värmepump kombinerar man en 30 meter 
kopparslinga i marken, med vår fläktlösa luftkollektor. Genom 
att göra detta får man en hybridlösning som alltid hämtar ener-
gi från luften och vid minusgrader även tar upp lagrad solenergi 
från marken.

Den fläktlösa luftkollektorn kräver ingen avfrostning vilket 
innebär en sparsam drift och ett stort energiutbyte. Den enkla 
konstruktionen resulterar i många eftertraktade fördelar, som 
lite underhåll, lång livstid och är lättinstallerad på de flesta plat-
ser.

Jifon AirGoTM värmepump arbetar även ner till minus 20 gra-
der med hjälp av tillskottsvärme för bra resultat. Vår smarta 
styrning gör att man kan använda befintligt värmesystem som 
tillskott. Man kan spara upp till 80 % av värmeförbrukningen.

Funktion

Jifon AirGoTM värmepump hämtar sin energi från luften med 
vår fläktlösa luftkollektor. De kallaste dagarna tar värmepum-
pen, med hjälp av den 30 meter långa kopparslingan, upp 
lagrad solenergi från marken. Det är denna kombination som 
utgör den smarta hybridlösningen.

Luftkollektorn placeras fördelaktigast där vind, regn och sol 
bäst kan komma åt den. Man har tagit fram en väl genom-
tänkt design som gör att Jifon AirGoTM är väldigt enkel och 
kostnadseffektiv att installera och får plats även på de minsta 
hustomterna.

Mellan luftkollektorn och värmepumpsmodulen GreenBoxTM 
gräver man ner kopparslingan i marken, 1-1,5 m djupt beroen-
de på geografiskt läge.

JiControlTM sköter styrningen av värmepumpen och bygg-
nadens tillskottsvärme. Med hjälp av en inomhusgivare ser den 
till att en jämn temperatur hålls oavsett väderförhållanden.
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Teknisk data för Jifon AirGoTM

Modell AirGoTM Enhet 11kW 15kW 20kW

Elektrisk inkoppling 400V, N3-fas

Säkring A 16D 16D 25D

Kompressor typ Scroll

Kompressor, märkeffekt kW 4,26 5,66 8,47

Kompressor, slagvolym m3/h 14,09 19,30 28,26

Högsta utgående värmebärartemp. oC 55

Köldmediemängd R407c kg ~2 ~4 ~5

Bryttryck min/max R407c bar 0,5/31

AirGo luftkollektor st 1 2 3

Dimension AirGo luftkollektor (HxBxD) mm 2250x500x1160

Dimension Greenbox (HxBxD) mm 730x590x500

Vikt Greenbox kg 95 102 127

JiControl styrenhet strl 16 16 25

Tidigare värmebehov olja* m3 3,5 - 4,7 5,8 - 7,0 8,2 - 9,4

Tidigare värmebehov el kWh 30.000 - 40.000 50.000 - 60.000 70.000 - 80.000

Värmebehov med Jifon AirGo** kWh 7.500 - 16.000 12.500 - 24.000 17.500 - 32.000

*85% verkningsgrad  |  **Angivna värden är endast grova riktvärden | Jifon AirGo™ är testad enligt EN15879-1 med en verkningsgrad (COP) på 4,58 vid E4/W35.

• Den höga temperaturen i köldmediet överförs, via värme-
växlare, till det vattenburna systemet i byggnaden

• Köldmediet transporteras tillbaka till AirGo luftkollektorn
och processen börjar om

*Markslingan ger värmepumpen en ”boost” de kallare dagarna,
så köldmediet nyttjar även den lagrade energin i marken. Man 
kan säga att den energi som inte tas upp genom AirGo luftkol-
lektorn kommer att tas upp genom markslingan.

En enhet som kan leverera värme till byggnaden, förenklat enligt följande:

• Köldmediet rinner genom AirGo luftkollektor där den hämtar upp energin från luften för att sedan transporteras genom
markslingan* till värmepumpsmodulen GreenBoxTM där köldmediet nu är i gasform

• Kompressorn komprimerar det varma köldmediet som ökar i temperatur kraftigt

Fördelar

• Unik fläktlös luftkollektor
• Naturen sköter avfrostningen
• Driftsäker lösning
• Enkel temperaturstyrning med JiControlTM

• Tar hänsyn till byggnadens värmebehov, vilket ger en
väldigt ekonomisk drift

• Spara upp till 80%

- Svensk kvalitetsprodukt -




